Használati útmutató – Babzsák fotelek, puffok

1. Babzsák rendeltetése
Lakberendezési célra készített ülőbútor, kültéri (nejlon) és beltéri (műbőr, pamut, bőr) használatra.
2. Babzsák felépítése
2.1. Külső huzat
A babzsákok külső huzata stabil varrással készül. A babzsák alján, a fenékrészen rejtett tépőzárat találsz, alatta húzózárral. Egyes pamutoknál a külső
huzat könnyen eltávolítható, mosható. A műbőr és nejlon babzsák fotelek nem tartalmaznak belső huzatot.
2.2. Belsőhuzat
Bizonyos pamut anyagokból készült babzsákok tartalmaznak belső huzatot is. Készítéséhez mindenkor erős fehér vásznat használunk. A külső huzat
alján található egy kb. 30 cm hosszú húzózár, amely elhúzása után egy kis zsákot találsz, amiben újra egy húzózár található.
2.3. Polisztirolgyöngy, babzsák töltőanyag
Tulajdonságai: kiváló hőszigetelés, antibakteriális, antiallergén hatású, nehezen éghető, víz és portaszító. Egy idő elteltével a gyöngyök tömörödnek,
ami onnan látható, hogy a babzsákunk nem úgy funkcionál, mint ahogy megszoktuk, nehezebb kiszállni belőle. Ekkor szükségessé vált az
utántöltése, ami nagyjából fél-egy év után válik célszerűvé.
3.1. Mire kell vigyáznod használat közben?
- A babzsákból való kiszállás idősebbeknek, mozgásukban korlátozottaknak komoly problémát jelenthet, ezért nagyon fontos, hogy ne hagyjuk
magukra, illetve segítsük a felállásban Őket.
- A kiszállást az is nehezítheti, ha a töltőanyag mennyisége kevés, ebben az esetben érdemes után tölteni.
3.2. Mitől óvd babzsákod?
- Védjük a közvetlen hőtől, tűztől, a maró vegyszerektől!
- Vigyázzunk a szúró, éles tárgyakkal, nehogy kiszakítsák, megkarcolják a huzatot.
- Lehetőleg ne hagyd elázni „beltéri” babzsákodat, ha azt a szabadban használod! Ha elázik akkor szellős helyen legalább egy napig szárítsuk,
közben néha rázzuk fel.
- Kültéri babzsákjaink huzata vízálló nejlonból készül, mégis hosszútávon ne tegyük ki esős időjárásnak. Ha mégis erősen elázna, legalább egy
napig szárítsuk.
-Tilos a babzsákok huzatát vagy a töltetet mikrohullámú, gáz-, vagy elektromos sütőbe tenni!
4. A huzatok mosása, tisztítása
Huzatként használt anyagainkat igyekszünk úgy kiválasztani, hogy azok otthoni tisztítása ne jelentsen problémát. Tisztításkor a külső huzat
fenékrészén lévő húzózár segítségével tudod a huzatot kibontani. A huzatokat maximum 30 Celsius fokon ajánlott mosni.
A külső huzatot kifordítva, egyéb textíliáktól lehetőleg elkülönítve mosd. Az elkülönített mosásra különösen az élénkebb színű pamuthuzatok
esetében van szükség, mivel engedhetik színűket.
- A műbőr és valódi bőr babzsákok esetén elegendő, ha egy nedves kendővel áttörölgeted, így minden szennyeződést el távolíthatsz, mosás nem
szükséges. Mi a baba törlőkendőt ajánljuk!
- Kültéri babzsákok huzata, ami szintén nejlon, elegendő semleges hatású mosószeres szivaccsal, majd ismét nedves szivaccsal áttörölni.
Mosógépben ne mossuk, mivel a vízálló kezelést elveszítheti!
5. Napi karbantartás
Érdemes két kézzel a babzsákot megragadni a tetejénél és azt megemelve erőteljesen megrázogatni, a töltőanyagot eloszlatva a huzatban. Ezt a
műveletet lehetőleg minden beülés előtt végezd el, így sokkal kényelmesebb pihenésben lesz részed.
6. Utántöltés
A polisztirol golyók jellemző tulajdonsága, hogy néhány hónapos használat után térfogata kismértékben zsugorodik. Ha nehezen tudsz kiszállni
babzsákodból, aktuálissá vált az utántöltés. Az utántöltés megkezdése előtt mindenképpen kérj segítséget valakitől a babzsák fotel tartására,
különben előfordulhat, hogy a golyók kifolynak a huzatból. A művelet végeztével győződj meg róla, hogy sikerült-e jól elhúzni a húzózárat.
7. Csomagolás
Ajánlatos kiszállítás után rögtön kibontani a tasak száját, hogy felvegye a lakás hőmérsékletét! Erre leginkább a téli időszakban figyeljünk
oda.
Babzsákjainkat mindenkor egy nagy nejlon zsákba csomagoljuk.

A nem rendeltetésszerű használat és jelen használati útmutató be nem tartása elállási jog esetében pénzbeli kompenzációt,
garanciára nézve pedig annak elvesztését vonja maga után.

